
 

 

 

 

 

          

 

 

 في إقليم كردستان العراق طالبمليون  1.5 بتقديم الدعم لـ تلفزيونية فضائية جديدةقوم قناة ست

 

 
 هنا متوفرة الوسائط المتعددة

 

 

قناة فضائية لدعم   ،بدعم من اليونيسف ،الكردستانيةقليم األفي حكومة أطلقت وزارة التربية  - 2020مايو أيار/ 5بغداد 

 ".19-جائحة "كوفيدالمدارس مغلقة بسبب فيه ال تزال  في الوقت الذي يافعيناالحتياجات التعليمية لألطفال وال

 

 
السادس  الصف  الصف الثاني عشر )  إلى  االبتدائي  الصف األولتالميذ  مليون طفل من    1.5بـ    عدده  رد  ق  ما ي  يحصل  سوف  

ألطفال الالجئين لا متاح  هذا المنهج تطبيق وسيكون  بيت،في الأثناء وجودهم كردي الدراسي العلى المنهج  االعدادي(

 .كذلك كردستان العراق والنازحين في

 
األطفال    ا مع ظروفيتناسب سلب  إغالق المدارس  التأثير الذي يسببه  قالت حميدة السيكو، ممثلة اليونيسف في العراق: "إن  و

م ألن حصولهم على فرص  ال يمكنهم مواكبة عملية التعل  مخيمات الفقر وفي يعيشون في الأولئك الذين ف - هشاشةاألكثر

 "ا.التعلم عبر اإلنترنت قد ال يكون متوفر  

 

. إليها احتمال عودتهم قل  كلما عن المدرسة،  هشاشة األكثراألطفال كما علمتنا التجربة، فإنه كلما طال ابتعاد "وأضافت: 

 ." روتينالوالحفاظ على  بيت،مواصلة التعلم من الالتي تمك ن الطالب من مختلفة الطرق المع ا لتوفير  كلناأن نعمل  نبغيي

 
 
والسريانية  (السورانيةالكردية )العربية وللغات با Kanalli  Parwadaeeتبث القناة التلفزيونية المعروفة باسموف س

- "كوفيد باإلضافة إلى المحتوى التعليمي، ستقوم القناة بنشر رسائل توعية حول وة أولية مدتها ثالثة أشهر. فترلو ،يومي ا

 .االجتماعي وممارسات غسل اليدين تشمل موضوع التباعد "19

 

 :للمحررين اتمالحظ

 

 :في جميع أنحاء العراق بإغالق المدارس يافعماليين طفل و 10تأثر ما يقرب من   •

 

األطفال،   ة لا، وهم أكثر عرضة لالنخراط في عمبشكل كبيراألطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضون لالستغالل   •

 :هم أكثر عرضة لالكتئاب بشأن مستقبلهمكما أنوزواج األطفال، 

  

 ا  حالي  المبذولة  جهودكذلك في الالتحضير إلعادة فتح المدارس وب  علقما يتوزارة التربية والتعليم فيالدعم لاليونيسف    قدمت   •

 .المحمولة الهواتفو المتنقلة تلفزيونالمنصات عبر اإلنترنت، وشبكات المن خالل  ، وذلكللتعليم المنزلي

 

القناة التلفزيونية كما أن والعراق االتحادي منصات تعليمية رقمية؛  إقليم كردستانكل من في التربية تمتلك وزارتا   •

 يحصلون على اإلنترنت بشكل محدود.الذين  لطالبالعراق موجهة ل-الفضائية في إقليم كردستان

 
 

### 

 
 للتواصل اإلعالمي:

 

  laali@unicef.org  ،925 8542+964 780ليلى علي، 

 zawad@unicef.org +964 7827820238 ،زينة عوض

https://www.dropbox.com/sh/rznqvjm4az4i591/AAAOFDpq7SlEW353auhpC5Xea?dl=0
mailto:laali@unicef.org
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